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IAB Avrupa Hakkında 

IAB Avrupa, dijital iş dünyasının sesi ve interaktif reklamcılık ekosisteminin Avrupa 

seviyesindeki öncü sektör kuruluşudur. Misyonu, mevzuata tabi ortamı şekillendirmek, 

araştırma ve eğitime yatırım yapmak ve iş standartlarının benimsenmesini kolaylaştırmak 

suretiyle bu yenilikçi sektörün gelişimini teşvik etmektir. 

  

GDPR Uygulama Çalışma Grubu 

Hakkında  

IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu, Avrupa Birliği’nin yeni veri koruma yasası üzerine 

görüşmeler yapmak, en iyi uygulamaları paylaşmak ve sektörle ilgili kritik meselelerde ortak 

yorum ve sektör konumlandırmasına ilişkin mutabakat sağlamak üzere, dijital medya ve 

reklam dünyasının önde gelen uzmanlarını bir araya getirmektedir. GDPR Uygulama Grubu, 

tartışma ve düşünce liderliği konularında üye odaklı bir forumdur. Dijital reklam endüstrisinin 

GDPR'a uyum çabalarına yaptığı önemli katkı, ancak çok sayıda katılımcı üyesinin 

çalışmaları ve liderliği sayesinde mümkün olabilmektedir. 

Teşekkür 

Verilerin Korunması Genel Yönetmeliğine Uyum hakkındaki bu metin, IAB Avrupa GDPR 

Uygulama Grubu üyeleri tarafından Quantcast öncülüğünde hazırlanmıştır. 
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Yönetici Özeti  
 GDPR altındaki kişisel veri tanımı çok geniştir ve bilinçli olarak herşeyi kapsayacak 

şekilde hazırlanmıştır. Bulanıklaştırılmış (Pseudonymous) veri, kişisel verinin alt 

kategorisi olarak tanımlanmakta ve GDPR'nin her yönüyle uygulanmasını 

gerektirmektedir. 

 Çerezlerle diğer cihaz ve online tanımlayıcılar (IP adresleri, IDFA, AAID, vb.) GDPR 

kapsamında açıkça kişisel veri örnekleri olarak adlandırılmaktadır. 

 Bu geniş tanım nedeniyle, online reklamcılık ekosisteminde işlenen verilerin kişisel 

veri tanımına girmesi büyük olasılıktır. Tanım son derece geniş olduğu için, hata 

yapmama konusunda dikkatli davranılmalı ve elde edilen verilerin kişisel olduğu 

varsayılmalıdır. 

 Veriler, kişisel veri kapsamı dışında kalıyor gibi göründüğünde, her bir durum 

bazında bunun doğruluğunu ispatlamak için dikkatli bir analiz yapılmalıdır. Koşullara 

bağlı olarak, aynı veri parçası (yani bir IP adresi), kişisel, bulanıklaştırılmış veya 

anonim veri olabilir. Bu, IP adresinin hangi ortamda elde edildiği, hangi amaçla 

kullanıldığı ve IP adresini kimin aldığı gibi hususlara bağlıdır. 
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Genel Bakış  
27 Nisan 2016'da Avrupa Birliği, Veri Koruma Genel Yönetmeliğini (“GDPR”) kabul etmiştir. 

GDPR, 25 Mayıs 2018'de Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) yürürlüğe 

girmiş ve halihazırda yürürlükte olan ulusal veri koruma yasalarının yerine geçmiştir. 

GDPR sadece AB'de bulunan şirketler için değil, aynı zamanda dünyanın her tarafından 

Birlik sınırları içinde yaşayan bireylere mal ve hizmet sunan ya da bu kişilerin davranışlarını 

izleyen şirketlere de uygulanacaktır. Veri koruma kanunu, örneğin dijital reklamcılık 

amacıyla; 

- Gerçek kişiyi ayırt etmek için diğerleriyle birlikte kullanılabilecek online tanımlayıcıları ve 
cihaz tanımlayıcılarını içerebilen,  

- Kimliği tespit edilmiş veya edilebilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi olarak 
tanımlanan  

kişisel verilerin işlenmesi konularını düzenlemektedir.  

GDPR, veri koruma kurumlarına, kanunu ihlal eden işletmelere karşı önemli idari para 

cezaları kesme yetkisi vermektedir. İhlalin ciddiyetine bağlı olarak, para cezaları 20.000.000 

Euro'ya veya bir şirketin yıllık global cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilmektedir (hangisi 

daha yüksekse o değer esas alınacaktır). 

Bu belge, IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu üyeleri tarafından, kişisel veri tanımlarının ne 

anlama geldiğini kavrama konusunda dünya genelindeki şirketlere rehberlik etmek üzere 

hazırlanmıştır. 

 

GDPR Kapsamında Kişisel Veri 
GDPR sadece kişisel veriler için geçerli olduğundan, “kişisel veri” tanımı veri koruma kanunu 

için esastır. Kişisel olmayan veriler, GDPR'nin kapsamı dışında kalmaktadır. Dijital reklam 

endüstrisi ve benzer teknolojiler kullanan diğer işletmeler, çerez ID'leri ve mobil cihaz reklam 

ID'leri gibi benzeri olmayan online tanımlayıcıların, isim veya eposta adresi gibi kişisel 

tanımlama bilgileriyle eşleştirilmediği durumları veri koruma kanununun kapsamı dışında 

olarak yorumlamışlardır. Ancak bu online tanımlayıcıların, birçok durumda GDPR altındaki 

kişisel veri kapsamına girmesi muhtemeldir. Bu nedenle, dijital reklamcılığa dahil olan 

şirketlerin, GDPR kapsamındaki kişisel veri tanımlarının kendilerine nasıl 

uygulanacağını anlaması çok önemlidir. 

  

Bu raporda GDPR'deki, anonim veri (kişisel veri olmayan ve GDPR kapsamında 

düzenlenmemiş olan) ve bulanıklaştırılmış veri (kişisel veri olan ve GDPR kapsamında 

düzenlenmiş olan) kavramlarını da içeren kişisel veri kapsamı ele alınmaktadır. 
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Kişisel Veri  
GDPR'deki kişisel veri tanımı, online tanımlayıcılar gibi tanımlayıcılara ilaveten verilen 

örneklere ve bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek faktörlere açıkça atıfta bulunarak, Veri 

Koruma Direktifinde (95/46 / EC Direktifi, “VKD”) yer alan tanım metnine dayanmaktadır. 

GDPR 4 (1) Maddesi şöyle demektedir: 

“Kişisel veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (veri sahibi) 

ilişkin her türlü bilgidir; tanımlanabilir bir gerçek kişi özellikle bir isim, kimlik 

numarası, konum verileri, online tanımlayıcı ya da söz konusu gerçek 

kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya toplumsal 

kimliğine özgü bir ya da daha fazla sayıda faktöre atıfta bulunularak 

doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.” 

 

Mütalaa 26 ve 30, kişisel verinin tanımına dair daha fazla bilgi sağlar. Mütalaa 26, kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak “ayırt ederek” tanımlanabilen bir kişi haline getirme kavramını 

ortaya koyar. Bu, böyle bir belirleme yaparken kişinin tüm nesnel faktörlerini göz önünde 

bulundurarak, kişiyi tanımlamak için makul olan muhtemel tüm araçların dikkate alınması 

gerektiğini gösterir. Mütalaa 26 bunu şöyle ifade eder: 

   

 “... Bir gerçek kişinin tanımlanıp tanımlanamayacağını belirlemek için, 

kontrolör veya başka bir kişi tarafından gerçek kişiyi doğrudan ya da dolaylı 

olarak tanımlamak için, ayırmak gibi makul bir şekilde kullanılması muhtemel 

tüm araçlar dikkate alınmalıdır. Araçların gerçek kişiyi tanımlamak üzere 

makul olarak kullanılmasının muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için, 

işleme sırasında mevcut teknoloji ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, 

tanımlama için gerekli olan zaman ve maliyet gibi tüm nesnel faktörlerin 

hesaba katılması gerekir.”  

 

Mütalaa 30, çerez ID'leri ve IP adresleri gibi online tanımlayıcıları, profil oluşturmak için diğer 

bilgilerle ilişkilendirerek tanımlama yapılabileceğini göstermektedir. Mütalaa 30 şunu söyler: 

   

 “Gerçek kişiler, internet protokolü adresleri, çerez tanımlayıcıları veya 

radyo frekansı tanımlama etiketleri vb. diğer tanımlayıcılar gibi, 

protokoller, cihazlar, uygulamalar ve araçlar tarafından sağlanan online 

tanımlayıcılarla ilişkilendirilebilir. Bu, özellikle benzeri olmayan 

tanımlayıcılarla ve sunucular tarafından alınan diğer bilgilerle 

birleştirildiğinde, gerçek kişilerin profillerini oluşturmak ve bunları 

tanımlamak için kullanılabilir.” 

   

Bu hükümler, kişisel verilerin kapsamını VKD çıkışlı yaygın yorumlara göre önemli ölçüde 

genişletmektedir. Dijital reklam endüstrisi, çerez ID'leri gibi benzeri olmayan online 

tanımlayıcıların, kişisel tanımlama bilgileriyle (isim veya e-posta adresi gibi) eşleştirilmediği 

durumların veri koruma kanunu kapsamı dışında kaldığı yorumunu yapsa da, söz konusu 

online tanımlayıcıların birçok durumda GDPR altında kişisel veri kapsamında olması 

muhtemeldir. Mütalaa 26'da açıklandığı gibi, verilerin kişisel veri olup olmadığını belirlemek 



6 Çalışma Raporu 2 - Kişisel Verinin Tanımı  

üzere, arkadaki gerçek kişiyi tanımlamak için, ilgili durumda kullanılması makul olan tüm 

araçlara bakılmalıdır; bununla birlikte GDPR kapsamında genel olarak, veri sahibinin 

(doğrudan veya dolaylı olarak) tanımlanamayacağı ve ayırt edilemeyeceği konusunda 

geçerli bir argüman söz konusu olmadıkça, online tanımlayıcılar gibi veriler, kişisel veri 

olarak ele alınmalıdır. 

   
Bir veri parçasının kişisel veri olup olmadığının belirlenmesi bağlama özel olacaktır. Örneğin, 

kafe gibi halka açık bir "eğlence yerine” karşılık gelen ve her gün yüzlerce müşterinin 

kullandığı bir IP adresinin, kişisel verileri içermesi muhtemel değildir. Ancak şirket, ortak IP 

adresini, bir kişiyi ayırt etmeye izin verecek başka bilgilerle bağlarsa, IP adresinin kişisel veri 

olması muhtemeldir. 

   
Benzer şekilde, kesilmiş (tamamı alınmamış) bir IP adresi, söz konusu IP adresini elinde 

bulunduran için kişiyi tanımlayabilecek makul bir araç olmadığından, kişisel veri değildir. 

Bununla birlikte, kesilmiş IP adresini elinde bulunduran, makul araçları kullanarak, bireyin 

ayırt edilmesini sağlayacak ek bilgileri toplayabilirse, o zaman bu kesilmiş IP adresi bile 

kişisel veri olabilir.  

   
Şirketler, kişisel verilerin, genellikle AB dışındaki bazı yetki alanlarında kişisel 

tanımlanabilir bilgi olarak kabul edilenlerden daha fazla veri içerdiğini unutmamalıdır. 

Verilerin kişisel veri olup olmadığının açık olmadığı durumlarda, bunları kişisel veri 

olarak ele almak, özellikle de GDPR kapsamındaki yüksek para cezaları potansiyeli 

göz önünde bulundurulduğunda, ihtiyatlı bir hareket tarzı olacaktır. 

  

Anonim Veri  
Öncesindeki VKD'de de olduğu gibi, GDPR anonim veriler için geçerli değildir. Mütalaa 26, 

anonim bilgilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili olmadığını açıklamaktadır. 

Mütalaa 26 şöyle der: 

 

 “Bu nedenle veri koruma ilkeleri, anonim bilgiler, yani tanımlanmış veya 

tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili olmayan ya da veri sahibinin 

tanımlanamadığı veya artık tanımlanamayacağı şekilde anonim hale 

getirilen kişisel verilerle ilgili bilgiler için geçerli değildir. Dolayısıyla bu 

Yönetmelik, istatistik ya da araştırma amaçları da dahil olmak üzere, bu tür 

anonim bilgilerin işlenmesiyle ilgili değildir.” 

   

Madde 29 Çalışma Grubu, Anonimleştirme Teknikleri ile ilgili 05/2014 tarihli önceki 

Görüşünde (Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques), anonimleştirmeyi “geri dönüşü 

olmayan kimliksizleştirme (irreversible deidentification) gerçekleştirmek için kişisel verilere 

uygulanan bir teknik” olarak anmaktadır. Bu görüş, çeşitli anonimleştirme teknikleri ortaya 

koymaktadır. Vaka çalışmaları ve araştırma yayınları, işleme için gerekli olan temel bilgilerin 

çoğunu muhafaza ederken gerçek anlamda anonim bir veri kümesi oluşturmanın ne kadar 

zor olduğunu vurgulamaktadır. 

   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
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Bir şirketin gerçekten anonim olan veriyi bulundurduğu durumlarda, GDPR bu verilere 

uygulanmaz. Örneğin, bir bireyi tanımlamayan genel bir konum bilgisi, GDPR'ye tabi 

olmayan anonim veridir. Bir şirket büyük bir şehrin adını (örneğin, Brüksel) bulunduruyorsa, 

başka herhangi bir tanımlayıcı bilgiyi ilişkilendirmiyorsa ve konumu bir bireyle 

ilişkilendirebilecek ek bilgileri alma veya kullanma durumu yoksa, bu durumda veri 

anonimdir. 

   

Bir kullanıcıyla ilgili olmayan, ancak bir kullanıcı grubunun tamamıyla ilişkili olan birleştirilmiş 

(aggregated) veri, havuzda verileri bulunan kişiler belirlenemediği sürece anonim veridir. 

   

Belirli bir bilgi parçasının ya da bilgi grubunun anonim olup olmadığı analizi, bağlama 

özgüdür ve her zaman net değildir. Bir şirket tuttuğu verilerin, kişisel veri mi yoksa 

anonim veri mi olduğu konusunda emin değilse, verilerin kişisel veriler olarak ele 

alınması ihtiyatlı bir hareket olacaktır. 

  

Bulanıklaştırılmış (Pseudonymous) Veri 
GDPR, spesifik bir veri sahibine ek bilgi olmaksızın atfedilemeyen, kişisel verinin bir alt 

kümesi olan bulanıklaştırılmış veri kavramını getirmektedir. Madde 4 (5): 

   

 “Bulanıklaştırma”; kişisel verilerin, ayrı tutulma ve spesifik bir veri sahibiyle 

ilişkilendirilememesi için teknik ve organizasyonel tedbirlere tabi olma 

koşuluna bağlı ek veriler olmaksızın, spesifik bir veri sahibiyle 

ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir.”    

Bulanıklaştırma, VKD'de ele alınmamıştır ve reklam endüstrisindeki pek çok kişi tarafından 

bulanıklaştırılmış veri VKD'deki kişisel verinin kapsamı dışında ve dolayısıyla VKD'nin 

kapsamı dışında kabul edilmiştir. GDPR'ye göre, bulanıklaştırma bir veri kümesini 

anonim hale getirmez (ve bu nedenle GDPR'nin kapsamı dışında bırakmaz). Mütalaa 

26, bulanıklaştırılmış verinin GDPR kapsamında olduğunu şöyle açıklamaktadır: 

   

 “… Ek bilginin kullanılmasıyla gerçek bir kişiye atfedilebilecek, 

bulanıklaştırma sürecinden geçmiş kişisel veri, tanımlanabilir bir gerçek kişi 

hakkındaki bilgi olarak kabul edilmelidir…” 

   

Bununla birlikte, Madde 11'de açıklandığı gibi, bulanıklaştırma, verileri erişim ve düzeltme, 

silme ve veri taşınabilirliği hakları (Madde 15-20) gibi spesifik olarak tanımlama gerektiren, 

belirli GDPR yükümlülüklerinin dışında tutabilir. Bağlam özelinde bir analiz her zaman söz 

konusu olsa da online tarama geçmişi ile ilişkili çerez ID'leri gibi online tanımlayıcılar, 

GDPR kapsamında genellikle kişisel veri olacaktır.  

   

Bulanıklaştırma, veri sahiplerinin risklerini azaltan ve kontrolörler ile veri işleyenlerin veri 

koruma yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olan bir koruma olarak kabul 

edilmektedir. Mütalaa 28, bulanıklaştırmanın bu faydasını şöyle ifade eder: 
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 “Kişisel verilere bulanıklaştırma uygulanması, söz konusu veri sahiplerinin 

risklerini azaltabilir ve kontrolörler ile işlemcilerin veri koruma 

yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Bu Yönetmelikte 

"bulanıklaştırmanın" açık bir şekilde tanıtılmasıyla, bunun başka herhangi bir 

veri koruma önleminin önüne geçmesi amaçlanmamaktadır. ” 

   
GDPR, bulanıklaştırmayı ikincil bir kullanım için izin verilebilir işlemlere katkıda bulunabilecek 

bir koruma olarak açıkça kabul etmektedir. Madde 6 (4): 

   

"Kişisel verilerin toplanma amacı dışında bir amaca yönelik olarak yapılan 

işleme faaliyetinin; veri sahibinin rızasına veya 23 (1) no’lu maddede atıfta 

bulunulan hedeflerin güvence altına alınmasına yönelik olarak demokratik bir 

toplumda gerekli ve ölçülü bir tedbir teşkil eden AB veya üye devletlerin 

kanunlarına dayanmaması durumunda, kontrolör farklı amaca yönelik işleme 

faaliyetinin kişisel verilerin asıl toplanma amacına uygun olup olmadığını 

değerlendirmek üzere, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki hususları dikkate 

almalıdır:... (e) şifreleme veya bulanıklaştırma da dahil olmak üzere 

uygun korumanın varlığı." 

   
Madde 89 (1), bulanıklaştırmayı kamu yararına arşivleme, bilimsel ya da tarihsel araştırma 

amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik işleme faaliyeti için bir koruma olarak kabul 

eder. Madde 89 (1) şunları belirtir: 

   

 “Kamu yararına arşivleme amacı, bilimsel veya tarihsel araştırma ya da 

istatistiki amaçlar doğrultusunda işleme faaliyeti, bu Tüzük uyarınca veri 

sahibinin hakları ve özgürlüklerine uygun korumaya tabi olacaktır. Bu 

koruma, özellikle veri minimizasyonu ilkesine uygunluğun garantiye alınması 

için teknik ve organizasyonel tedbirler sağlamalıdır. Bu tedbirler, söz konusu 

amaçların bu şekilde yerine getirilmesi kaydıyla, bulanıklaştırmayı içerebilir. 

Bu amaçların, veri sahiplerinin tanımlanmasına izin vermeyen veya 

vermeyecek olan ilave işleme faaliyetleriyle yerine getirilebildiği durumlarda, 

amaçlar bu şekilde gerçekleştirilebilecektir. ”  

 

Daha da önemlisi GDPR kişisel verilerin bulanıklaştırılmasının, bilgileri ayrıca saklamak 

üzere teknik ve organizasyonel önlemler aldığı sürece, bu verileri tek bir veri sahibiyle 

ilişkilendirmek için kullanılabilecek ek bilgiye sahip kontrolör tarafından yapılmasının 

mümkün olduğunu kabul etmektedir. Mütalaa 29: 

   

 “Kişisel verileri işlerken bulanıklaştırmayı teşvik etmek için, genel analize 

izin verilirken, kontrolör söz konusu işleme için bu Yönetmeliğin uygulanması 

için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri aldığında ve aynı veri 

tabanında kişisel verilerin spesifik bir veri sahibine atfedilmesiyle ilgili 

ek bilgiler ayrı olarak tutulduğunda, söz konusu kontrolörün 
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bulanıklaştırma tedbirleri alması mümkün olmalıdır. Kişisel verileri işleyen 

kontrolör, aynı kontrol ünitesindeki yetkili kişileri belirlemelidir. ” 

   
GDPR'nin 25 (1). Maddesi, bulanıklaştırma gibi teknik ve organizasyonel önlemlerin “hem 

işleme araçlarının tespiti sırasında hem de işlemenin yapıldığı zamanda” tasarlanması 

gerektiğini kabul etmektedir. Bu tasarım, bulanıklaştırmanın eşit derecede ilintili iki kavramını 

desteklemektedir.  

  

İlki, bir kontrolörün ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine atfedilemeyen verileri 

saklamasına olanak verecek şekilde veri toplanmasıdır. Başka bir deyişle, veriler 

toplanırken, kullanımında ve depolanmasında bulanıklaştırılmış durumda olur. Örneğin, bazı 

ad tech şirketleri, asla son kullanıcıyı doğrudan tanımlamak için bilgi toplamaz; bunun yerine, 

yalnızca bir tarayıcının tanınmasına izin veren ancak son kullanıcının doğrudan 

tanımlanamayacağı, rastgele bir çerez ID'si ve ziyaret edilen bağlantılı URL'leri toplar. Bu 

veriler, söz konusu ad tech şirketinin elinde bulanıklaştırılmış olarak bulunur, çünkü bu 

şirketin veri sahibini doğrudan tanımlayabilmesi için ek bilgilere uygun erişimi yoktur. 

   

İkinci bulanıklaştırma kavramı, şirketlerin kişisel verilere "kriptolama - encryption",            

"karma - hashing" ya da "şifreleme - tokenization" teknikleri kullanarak, verilerin tanımlanmış 

veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye bağlanmayacağından emin olmak için uygulayabileceği 

bir süreçtir. Örneğin, bir şirket tam isim, e-posta adresi, hesap numarası ve ziyaret edilen 

URL’leri toplayabilir. Eğer bu bilgiyi abone veri tabanında tutuyorsa, isim ve posta adresi 

bilgilerinin kaldırılması ve hesap numarasına hashing uygulanmasıyla, bulanıklaştırılmış ayrı 

bir veri tabanı oluşturulabilir. Şirket, veri tabanlarını ayrı tutmak ve bulanıklaştırılmış verilerin 

yeniden ilişkilendirilmesini önlemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri 

uygulamaya koyarsa, ikinci veri tabanı, örneğin gizlilik içinde araştırma yapma amacıyla 

kullanılabilecek bir veri tabanı olacaktır. 

   

IP adresi, belirli koşullara bağlı olarak anonim veri, bulanıklaştırılmış kişisel veri veya 

bulanıklaştırılmamış kişisel veri olabilen bir veri örneğidir. Bu belgede daha önce atıfta 

bulunulan, başka bir bilgi olmadan tutulduğunda anonim verilerden oluşan bir "eğlence 

yerindeki" ortak IP adresi örneğidir, çünkü bu bir kişiyi tanımlanır hale getirmez veya 

tanımlamaz. Ayrıca, yine bu belgede daha önce belirtilen, kesilmiş (trancated) bir IP adresi 

tek başına kişisel veri olmayan bir örnektir. Ancak bu kesilmiş IP adresinin sahibinin 

kimliğinin belirlenmesi için, ek bilgilerle kesilmiş IP adresi makul bir şekilde ilişkilendirilirse bu 

kişisel veri haline gelir. Eğer tutulan tek ek veri, eksik sekiz bitli bayt (oktet) ise, bu durumda 

bu veri bulanıklaştırılmış kişisel veri olarak kabul edilecektir. Ancak, tutulan ek veriler eksik 

oktet artı IP adresiyle bağlantılı bir ad ve adres gibi bilgilerse, bu birleştirilmiş veri 

bulanıklaştırılmamış bir kişisel veri olacaktır. Şirketlerin, sahip oldukları verilerin kişisel 

veri olup olmadığını belirlemek için bağlama özel analizlerini yapması önemle tavsiye 

edilmektedir. 
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Kişisel Veri Özel Kategorileri 
 

VKD gibi, GDPR de, veri sahibinin açık rızası gibi sıkı şartlar (Madde 9 (2)) karşılanmadığı 

sürece işlenemeyen özel kişisel veri kategorilerini kabul etmektedir. Madde 9 (1), hassas 

verilerin özel kategorilerini şöyle özetlemektedir: “ırksal veya etnik köken, politik görüşler, dini 

ya da felsefi inançlar ya da sendika üyeliğini ortaya koyan kişisel veriler”, genetik veriler ya 

da biyometrik veriler; sağlıkla ilgili veya bir gerçek kişinin cinsel yaşamı veya cinsel eğilimi ile 

ilgili veriler. 

   

Mahkumiyet kararları ve ceza gerektiren suçlara ilişkin veriler de kısıtlamalara tabidir. 

VKD'de olduğu gibi, 10. Madde de bu verilerin işleme faaliyetini resmi makamların 

kontrolüyle veya ulusal kanunun istisna sağlayabileceği durumlarla sınırlandırmaktadır. 

 

Özel kategori kişisel verileri veya ceza gerektiren suçlarla ilgili verileri işlemek isteyen 

şirketler, daha sıkı işleme şartlarına uyduklarından emin olmalıdır. 

   

  

Sonuç  
GDPR, VKD'de yer alan kişisel verilerin tanımını, aynı zamanda da AB veri koruma 

yasasının kapsamını genişletmektedir. GDPR kapsamında, online tanımlayıcılar ve bu 

online tanımlayıcılarla ilişkili bilgiler genellikle kişisel verileri oluşturmaktadır. 

Toplanan bilgiler bulanıklaştırılmışsa da kişisel veri olarak kabul edilecek; 

bulanıklaştırma, veri sahibine fayda sağlayarak ve verileri bazı GDPR 

yükümlülüklerinin dışında tutarak koruma görevi görecektir. Online reklam 

endüstrisindeki şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan cihaz reklam tanımlayıcıları ve 

çerez ID'leri gibi bulanıklaştırılmış veri türleri (verileri işleyen şirketin özel durumuna bağlı 

olarak) genellikle kişisel veri kategorisine girecek ve dolayısıyla GDPR'nin şartlarına tabi 

olacaktır. Dijital reklam evrenindeki şirketlerin kişisel verileri işleme faaliyetleri varsa, bunun 

GDPR ile uyumlu olmasını sağlamak için dikkatli davranılmalıdır. 
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IAB Avrupa GDPR Uygulama 

Çalışma Grubu Hakkında 

             

    

IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu, Avrupa Birliği’nin yeni veri 

koruma yasası üzerine görüşmeler yapmak, en iyi uygulamaları 

paylaşmak ve sektörle ilgili kritik meselelerde ortak yorum ve sektör 

konumlandırmasına ilişkin mutabakat sağlamak üzere dijital reklam 

sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getirir.  

 

GDPR Uygulama Grubu, tartışma ve fikir liderliği konularında 

çalışan üye odaklı bir forumdur. Dijital reklam endüstrisinin GDPR'a 

uyum çabalarına yaptığı önemli katkı, ancak çok sayıda katılımcı 

üyesinin çalışmaları ve liderliği sayesinde mümkün olabilmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için: 
Matthias Matthiesen (matthiesen@iabeurope.eu) 

Kıdemli Müdür - Gizlilik ve Kamu Politikaları  

IAB Avrupa 

 

Chris Hartsuiker (hartsuiker@iabeurope.eu) 

Kamu Politikaları Görevlisi  

IAB Avrupa 
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